
מיקוםמחזורשעהתאריךסוגמסקבוצה אורחתמס קבוצהקבוצה מארחתמס קבוצה
מרכז הטניס חיפה10/03/201810:003נוער צפון                     5001נוער משגב                     1141010נוער  עפולה                   3015004

מרכז הטניס חיפה10/03/201810:003נוער צפון                     5001גליל סאג׳ור                   7021001זכרון נוער                    3062006

מרכז הטניס חיפה10/03/201810:003נוער צפון                     5001מרהט יקנעם נוער               7013001                         2עדן 7003001

מרכז הטניס חיפה10/03/201812:304נוער צפון                     5001זכרון נוער                    3062006                         2עדן 7003001

מרכז הטניס חיפה10/03/201812:304נוער צפון                     5001נוער משגב                     1141010מרהט יקנעם נוער               7013001

מרכז הטניס חיפה10/03/201812:304נוער צפון                     5001נוער  עפולה                   3015004גליל סאג׳ור                   7021001

מכבי נתניה06/03/201817:003נוער מרכז                     5004גולדן טניס נתניה נוער         3195003מכבי נתניה פלג                2001015

מרכז טניס יפו10/03/201812:003נוער מרכז                     5004בני הרצליה ניתאי              3037011כפס ירוקה נוער מחוזית גיא     3009306
מרכז טניס יפו10/03/201812:003נוער מרכז                     5004יותם              - טניס קלאב 3079002              2נוער - ספורטניס7009008
מרכז טניס יפו10/03/201814:304נוער מרכז                     5004              2נוער - ספורטניס7009008כפס ירוקה נוער מחוזית גיא     3009306

מרכז טניס יפו10/03/201814:304נוער מרכז                     5004גולדן טניס נתניה נוער         3195003בני הרצליה ניתאי              3037011
                           (ס"ליד המתנ)בת חפר09/03/201813:004נוער מרכז                     5004מכבי נתניה פלג                2001015יותם              - טניס קלאב 3079002
00:003          נוער תיכון                    5007                              0מכבי כפר המכביה               2011011
שהם06/03/201817:003נוער תיכון                    5007               1ספורטניס נוער 7009007 שהם                    2נוער 1071005
ס                    "רחוב לוי כפ-ס הירוקה"כפ06/03/201817:003נוער תיכון                    5007שבות              -מונוסון-ס-מ1007013כפס ירוקה נוער ליאור          3009304
ס"ק כפ.ק06/03/201817:003נוער תיכון                    5007נוער כפס מאיסי                3028057                    1נוער כפס 3028050

00:004          נוער תיכון                    5007               1ספורטניס נוער 7009007                              0
שהם09/03/201813:004נוער תיכון                    5007נוער כפס מאיסי                3028057 שהם                    2נוער 1071005
כפר המכביה                    - רח ברנשטיין  09/03/201813:004נוער תיכון                    5007שבות              -מונוסון-ס-מ1007013מכבי כפר המכביה               2011011
ס"ק כפ.ק10/03/201811:004נוער תיכון                    5007כפס ירוקה נוער ליאור          3009304                    1נוער כפס 3028050

 תל אביב101שדרות רוקח 06/03/201817:003נוער ליגת על                  5100טופ טניס ירושלים              3097005אי טי פי נוער ליגת העל        1088040

מרכז הטניס ירושלים10/03/201810:003נוער ליגת על                  5100זינגר             - מרהט חיפה 7003305המרכז לטניס קש נוער           7015003
מרכז הטניס ירושלים10/03/201810:003נוער ליגת על                  5100עירוני רעננה גבריאלי          3091008קיסריה נערים                  3062002

מרכז הטניס ירושלים10/03/201810:003נוער ליגת על                  5100המרכז לטניס בש נוער           7011301ספורטאי העתיד איתמר           3101004

מרכז הטניס ירושלים10/03/201810:003נוער ליגת על                  5100נוער על כפס גינת              3028004נוער         - ט ירושלים ''מרה7005038

 כפר סבא                          73בן יהודה 09/03/201813:004נוער ליגת על                  5100טופ טניס ירושלים              3097005נוער על כפס גינת              3028004
מרכז מסחרי קיסריה                            10/03/201813:004נוער ליגת על                  5100המרכז לטניס קש נוער           7015003קיסריה נערים                  3062002
מרכז הטניס ירושלים10/03/201813:004נוער ליגת על                  5100ספורטאי העתיד איתמר           3101004אי טי פי נוער ליגת העל        1088040

מרכז הטניס ירושלים10/03/201813:004נוער ליגת על                  5100המרכז לטניס בש נוער           7011301עירוני רעננה גבריאלי          3091008
מרכז הטניס ירושלים10/03/201813:004נוער ליגת על                  5100נוער         - ט ירושלים ''מרה7005038זינגר             - מרהט חיפה 7003305

 זכרון יעקב40תשח 06/03/201817:003נערים צפון                    6000נערים משגב                    1141012קיסריה            /נערים זכרון3062003

מרכז הטניס חיפה10/03/201810:003נערים צפון                    6000                        1ירון 7003002               1ט עפולה מקס .מ3015006

מרכז הטניס חיפה10/03/201810:003נערים צפון                    6000עכו נערים- המרכז לטניס בישראל 7023311נערים נצרת                    3099002

מרכז הטניס חיפה10/03/201810:003נערים צפון                    6000מתנס ראש פינה עילאי           3142006נערים          - ט יקנעם ''מרה7013019

מרכז הטניס חיפה10/03/201812:304נערים צפון                    6000               1ט עפולה מקס .מ3015006קיסריה            /נערים זכרון3062003

נצרת                         (YMCA)מתחם ימקה 09/03/201813:004נערים צפון                    6000נערים משגב                    1141012נערים נצרת                    3099002
מרכז הטניס חיפה10/03/201812:304נערים צפון                    6000נערים          - ט יקנעם ''מרה7013019                        1ירון 7003002
מרכז הטניס חיפה10/03/201812:304נערים צפון                    6000מתנס ראש פינה עילאי           3142006עכו נערים- המרכז לטניס בישראל 7023311

מושב אביחיל                                  06/03/201817:003נערים שרון                    6001מכבי נתניה איתמר              2001021מועדון הטניס אביחיל סאסי      1054002
 לב הפארק רעננה                   5יאיר שטרן 06/03/201817:003נערים שרון                    6001כפס ירוקה נערים מחוזית יואב   3009307עירוני רעננה                  3091009



מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201811:003נערים שרון                    6001מכבי נתניה יאיר               2001023גולדן טניס נתניה נערים        3195004

 נתניה                          170בן גוריון 09/03/201813:004נערים שרון                    6001עירוני רעננה                  3091009מכבי נתניה איתמר              2001021
מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201814:004נערים שרון                    6001כפס ירוקה נערים מחוזית יואב   3009307מכבי נתניה יאיר               2001023
מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201814:004נערים שרון                    6001מועדון הטניס אביחיל סאסי      1054002גולדן טניס נתניה נערים        3195004

דרך ישראל פלד-מכבים10/03/201810:003נערים תיכון                   6003מרהט ערד גיל                  7006303אשדוד           ' מכבי נערים ב2026004
צ                         "המשך רחוב רמז ראשל06/03/201817:003נערים תיכון                   6003ספורטאי העתיד הרגס            3101003מכבי גלי הדר נערים            3003050
דרך ישראל פלד-מכבים10/03/201810:003נערים תיכון                   6003ספורטאי העתיד תומר            3101016פארק מים רעות נערים           3143004

דרך ישראל פלד-מכבים10/03/201812:304נערים תיכון                   6003אשדוד           ' מכבי נערים ב2026004ספורטאי העתיד הרגס            3101003

דרך ישראל פלד-מכבים10/03/201812:304נערים תיכון                   6003מרהט ערד גיל                  7006303ספורטאי העתיד תומר            3101016
 רעות                                5ההדרים 09/03/201813:004נערים תיכון                   6003מכבי גלי הדר נערים            3003050פארק מים רעות נערים           3143004

00:003          נערים שפלה                    6005                              0ים                 -מתן בת.ט.מ3065026
 נווה מונסון              32ברקת קאנטרי קלאב 06/03/201817:003נערים שפלה                    6005מכבי כפר המכביה               2011004הולר              -מונוסון-ס-מ1007003
מרכז לרנר ירושלים06/03/201817:003נערים שפלה                    6005נערים         - ' מזכרת בתיה א3071012טופ טניס ירושלים              3097003

דרך ישראל פלד-מכבים10/03/201810:003נערים שפלה                    6005הפועל תל אביב נוער            1088012נערים ג שהם                   1071006

00:004          נערים שפלה                    6005הפועל תל אביב נוער            1088012                              0
מועדון טניס בת ים                            09/03/201813:004נערים שפלה                    6005נערים         - ' מזכרת בתיה א3071012ים                 -מתן בת.ט.מ3065026
מרכז לרנר הר הצופים                          09/03/201813:004נערים שפלה                    6005הולר              -מונוסון-ס-מ1007003טופ טניס ירושלים              3097003
דרך ישראל פלד-מכבים10/03/201812:304נערים שפלה                    6005נערים ג שהם                   1071006מכבי כפר המכביה               2011004

מרכז טניס יפו10/03/201810:003נערים ליגת על ארצי            6200כפס ירוקה נערים מחוזית ליגל   3009305הפועל תל אביב תום             1088013
מרכז טניס יפו10/03/201810:003נערים ליגת על ארצי            6200כפס ירוקה נערים יוני          3009303בני הרצליה בן                 3037008
מרכז טניס יפו10/03/201810:003נערים ליגת על ארצי            6200                         1עדן 7003009אופק                 -רמלה.ט.מ3053004
מרכז טניס יפו10/03/201810:003נערים ליגת על ארצי            6200נערים כפס שלי                 3028001עירוני רעננה נמרים            3091015
מרכז טניס יפו10/03/201810:003נערים ליגת על ארצי            6200נערים        - ט ירושלים ''מרה7005034מרהט יפו ויקטור נערים         7004006
מרכז טניס יפו10/03/201813:004נערים ליגת על ארצי            6200בני הרצליה בן                 3037008הפועל תל אביב תום             1088013
מרכז טניס יפו10/03/201813:004נערים ליגת על ארצי            6200עירוני רעננה נמרים            3091015כפס ירוקה נערים יוני          3009303
מרכז טניס יפו10/03/201813:004נערים ליגת על ארצי            6200נערים        - ט ירושלים ''מרה7005034כפס ירוקה נערים מחוזית ליגל   3009305
מרכז טניס יפו10/03/201813:004נערים ליגת על ארצי            6200אופק                 -רמלה.ט.מ3053004נערים כפס שלי                 3028001
מרכז טניס יפו10/03/201813:004נערים ליגת על ארצי            6200מרהט יפו ויקטור נערים         7004006                         1עדן 7003009

3ילדים צפון                    7001קבוצה התפרקה                  3062021ילדים טבריה                   7010311
 קרית שמונה                290ז .צומת גיבור ת06/03/201817:003ילדים צפון                    7001ילדים נצרת                    3099001המרכז לטניס קש ילדים          7015001
מרכז הטניס חיפה10/03/201810:003ילדים צפון                    7001קיסריה            /ילדים זכרון3062022מרהט יקנעם ילדים              7013111

מרכז הטניס חיפה10/03/201810:003ילדים צפון                    7001                        1מייק 7003007עכו ילדים- המרכז לטניס בישראל 7023308

ככר סמיר  מרכז הטניס חיפה                    09/03/201813:004ילדים צפון                    7001המרכז לטניס קש ילדים          7015001                        1מייק 7003007
 יקנעם                             35האלונים 09/03/201813:004ילדים צפון                    7001ילדים טבריה                   7010311מרהט יקנעם ילדים              7013111
4ילדים צפון                    7001עכו ילדים- המרכז לטניס בישראל 7023308קבוצה התפרקה                  3062021
מרכז הטניס חיפה10/03/201812:304ילדים צפון                    7001ילדים נצרת                    3099001קיסריה            /ילדים זכרון3062022

מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201810:003ילדים שרון                    7002כפס ירוקה ילדים מחוזית רותם   3009309'           מכבי נתניה ילדים א2001005

מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201810:003ילדים שרון                    7002              2טניס טיים חגור 3127002בני הרצליה אייל               3037007

מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201810:003ילדים שרון                    7002כפס הירוקה ילדים רום          3009301עירוני רעננה פנתרים           3091011

מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201810:003ילדים שרון                    7002מרהט רמהש ילדים שירי בורשטיין 7007002ספורטניס ילדים סגל            7009006

מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201812:004ילדים שרון                    7002עירוני רעננה פנתרים           3091011'           מכבי נתניה ילדים א2001005



מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201812:004ילדים שרון                    7002בני הרצליה אייל               3037007כפס הירוקה ילדים רום          3009301

מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201812:004ילדים שרון                    7002מרהט רמהש ילדים שירי בורשטיין 7007002כפס ירוקה ילדים מחוזית רותם   3009309

מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201812:004ילדים שרון                    7002ספורטניס ילדים סגל            7009006              2טניס טיים חגור 3127002

3          ילדים שפלה                    7004                              0מכבי גלי הדר ילדים            3003032
מרכז ספורט מכבים06/03/201817:003ילדים שפלה                    7004ילדים        - ט ירושלים ''מרה7005037ספורטאי העתיד ילדים           3101007
אלמליח' רח06/03/201817:003ילדים שפלה                    7004טניס ירושלים       -מועדון טופ3097009      2ילדים - ט ירושלים ''מרה7005032
 תל אביב       6מרכז הטניס יד אליהו צבי נשרי 06/03/201817:003ילדים שפלה                    7004טניס ירושלים       -מועדון טופ3097008א ילדים               "ט ת"מרה7008112
 רמת גן7רחוב פרץ ברנשטיין 06/03/201817:003ילדים שפלה                    7004אדיר              -מונוסון-ס-מ1007014מכבי כפר המכביה               2011001
 רעות                                5ההדרים 06/03/201817:003ילדים שפלה                    7004             1ט תא ילדים ''מרה7008145פארק מים רעות ילדים           3143001

00:004          ילדים שפלה                    7004מכבי כפר המכביה               2011001                              0
מרכז לרנר הר הצופים                          09/03/201813:004ילדים שפלה                    7004ספורטאי העתיד ילדים           3101007טניס ירושלים       -מועדון טופ3097008
מרכז לרנר הר הצופים                          09/03/201813:004ילדים שפלה                    7004אדיר              -מונוסון-ס-מ1007014טניס ירושלים       -מועדון טופ3097009
אלמליח ירושלים' רח09/03/201813:004ילדים שפלה                    7004א ילדים               "ט ת"מרה7008112      2ילדים - ט ירושלים ''מרה7005032
אלמליח ירושלים' רח09/03/201813:004ילדים שפלה                    7004פארק מים רעות ילדים           3143001ילדים        - ט ירושלים ''מרה7005037
מרכז הטניס יד אליהו תל אביב09/03/201813:004ילדים שפלה                    7004מכבי גלי הדר ילדים            3003032             1ט תא ילדים ''מרה7008145

3          '                 נערות צפון א8001                              0המרכז לטניס קש נערות          7015004
מרכז הטניס עכו10/03/201810:003'                 נערות צפון א8001מרהט עכו נערות                7023309מתנס ראש פינה שיר             3142005

מרכז הטניס עכו10/03/201810:003'                 נערות צפון א8001מרהט עכו נערות אסטבן          7023317נערות טבריה                   7010312

4          '                 נערות צפון א8001                              0מרהט עכו נערות אסטבן          7023317
מרכז הטניס עכו10/03/201813:004'                 נערות צפון א8001מתנס ראש פינה שיר             3142005נערות טבריה                   7010312
מרכז הטניס עכו10/03/201813:004'                 נערות צפון א8001המרכז לטניס קש נערות          7015004מרהט עכו נערות                7023309

מרכז הטניס עכו10/03/201810:003'                 נערות צפון ב8002טניס הכח חיפה עתיד         . מ2016006             14קרית חיים גורן 3029014

מרכז הטניס עכו10/03/201810:003'                 נערות צפון ב8002נערות נצרת                    3099003נערות אבירם קרית ים           3066031

מרכז הטניס עכו10/03/201810:003'                 נערות צפון ב8002נצרת עילית נערות ליזה         1111004                        2מייק 7003008

מרכז הטניס עכו10/03/201813:004'                 נערות צפון ב8002             14קרית חיים גורן 3029014נצרת עילית נערות ליזה         1111004

מרכז הטניס עכו10/03/201813:004'                 נערות צפון ב8002                        2מייק 7003008נערות אבירם קרית ים           3066031
מרכז הטניס עכו10/03/201813:004'                 נערות צפון ב8002טניס הכח חיפה עתיד         . מ2016006נערות נצרת                    3099003

כפר המכביה 10/03/201811:003נערות שפלה                    8003הפועל קנקון רמת אליהו רעות    1014007גלי הדר נערות                 3003036

כפר המכביה 10/03/201811:003נערות שפלה                    8003מכבי כפר המכביה               2011005רמלה לי                   .ט.מ3053009

כפר המכביה 10/03/201811:003נערות שפלה                    8003הפועל פוטו גדי רמת אליהו נטלי 1014020פארק המים רעות נערות          3143005

כפר המכביה 10/03/201814:004נערות שפלה                    8003רמלה לי                   .ט.מ3053009הפועל קנקון רמת אליהו רעות    1014007

כפר המכביה 10/03/201814:004נערות שפלה                    8003מכבי כפר המכביה               2011005הפועל פוטו גדי רמת אליהו נטלי 1014020

כפר המכביה 10/03/201814:004נערות שפלה                    8003גלי הדר נערות                 3003036פארק המים רעות נערות          3143005

מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201811:003נערות מרכז                    8004דוייב מועדוני טניס נערות      3122010כפס ירוקה נערות מחוזית נעמי   3009308

מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201811:003נערות מרכז                    8004נערות כפס כהן                 3028015עירוני רעננה ורד              3091024

מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201811:003נערות מרכז                    8004מרהט רמהש ליאור דהן           7007035גולדן טניס נתניה נערות ב      3195009

מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201813:004נערות מרכז                    8004עירוני רעננה ורד              3091024כפס ירוקה נערות מחוזית נעמי   3009308

מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201813:004נערות מרכז                    8004גולדן טניס נתניה נערות ב      3195009נערות כפס כהן                 3028015

מרכז הטניס העירוני רעננה10/03/201813:004נערות מרכז                    8004מרהט רמהש ליאור דהן           7007035דוייב מועדוני טניס נערות      3122010

מרכז הטניס ירושלים10/03/201811:003נערות ליגת העל בית א          8100מכבי נתניה רינה               2001016הפועל תל אביב נוערות          1088016
מרכז הטניס ירושלים10/03/201811:003נערות ליגת העל בית א          8100גולדן טניס נתניה נערות א      3195002נערות כפס קלינגל              3028062



מרכז הטניס ירושלים10/03/201811:003נערות ליגת העל בית א          8100נערות וינגייט                 7009004ערוני רעננה מיקה              3091003
מרכז הטניס ירושלים10/03/201813:304נערות ליגת העל בית א          8100נערות כפס קלינגל              3028062מכבי נתניה רינה               2001016
מרכז הטניס ירושלים10/03/201813:304נערות ליגת העל בית א          8100הפועל תל אביב נוערות          1088016ערוני רעננה מיקה              3091003
מרכז הטניס ירושלים10/03/201813:304נערות ליגת העל בית א          8100גולדן טניס נתניה נערות א      3195002נערות וינגייט                 7009004
מרהט יפו10/03/201812:003נערות ליגת העל בית ב          8101מרכז הטניס רמלה אגם           3053020מכבי נערות אשדוד              2026006
מרהט יפו10/03/201812:003נערות ליגת העל בית ב          8101ים             -ניקול בת. ט. מ3065011ט יפו אוסקר נערות        ''מרה7004007
מרהט יפו10/03/201812:003נערות ליגת העל בית ב          8101ספורטאי העתיד נועה            3101015       1נערות- ט ירושלים ''מרה7005036
מרהט יפו10/03/201814:004נערות ליגת העל בית ב          8101מרכז הטניס רמלה אגם           3053020ים             -ניקול בת. ט. מ3065011
מרהט יפו10/03/201814:004נערות ליגת העל בית ב          8101מכבי נערות אשדוד              2026006ספורטאי העתיד נועה            3101015
מרהט יפו10/03/201814:004נערות ליגת העל בית ב          8101       1נערות- ט ירושלים ''מרה7005036ט יפו אוסקר נערות        ''מרה7004007

3          ילדות צפון                    9001                              0ילדות נצרת                    3099008
מרכז הטניס עכו10/03/201812:003ילדות צפון                    9001ילדות זכרון                   3062024מכבי נתניה ילדות              2001018

מרכז הטניס עכו10/03/201812:003ילדות צפון                    9001עכו ילדות- המרכז לטניס בישראל 7023310גולדן טניס נתניה ילדות        3195001

מרכז הטניס עכו10/03/201812:003ילדות צפון                    9001קרית מוצקין                   2019002                         1אסף 7003006

4          ילדות צפון                    9001עכו ילדות- המרכז לטניס בישראל 7023310                              0
מרכז הטניס עכו10/03/201814:304ילדות צפון                    9001מכבי נתניה ילדות              2001018קרית מוצקין                   2019002

מרכז הטניס עכו10/03/201814:304ילדות צפון                    9001גולדן טניס נתניה ילדות        3195001ילדות זכרון                   3062024
מרכז הטניס עכו10/03/201814:304ילדות צפון                    9001                         1אסף 7003006ילדות נצרת                    3099008

כפר המכביה 10/03/201810:003ילדות מרכז                    9005ילדות        - ט ירושלים ''מרה7005031ילדות שהם                     1071010

כפר המכביה 10/03/201810:003ילדות מרכז                    9005ט יפו ריקי ילדות         ''מרה7004110ספורטאי העתיד ילדות           3101008

כפר המכביה 10/03/201810:003ילדות מרכז                    9005מכבי כפר המכביה               2011002מרהט רמהש שירי                7007030

כפר המכביה 10/03/201810:003ילדות מרכז                    9005בני הרצליה תמר פז             3037026מרהט תא נערות                 7008221

כפר המכביה 10/03/201813:004ילדות מרכז                    9005ט יפו ריקי ילדות         ''מרה7004110מכבי כפר המכביה               2011002

כפר המכביה 10/03/201813:004ילדות מרכז                    9005ילדות שהם                     1071010בני הרצליה תמר פז             3037026

כפר המכביה 10/03/201813:004ילדות מרכז                    9005ספורטאי העתיד ילדות           3101008ילדות        - ט ירושלים ''מרה7005031

כפר המכביה 10/03/201813:004ילדות מרכז                    9005מרהט תא נערות                 7008221מרהט רמהש שירי                7007030


